
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖3 

วันที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายมาโยน  กูเล็ม รองประธานสภาฯ มาโยน  กูเล็ม 

2 นายดาเระ สาริปา สมาชิก อบต.ม.3 ดาเระ สาริปา 

๓ นายยงยุทธ  เศษระน า สมาชิก อบต.ม.๙ ยงยุทธ  เศษระน า 

4 นายอุสมาน  หนั่นชั่ง สมาชิก อบต.ม.2 อุสมาน  หนั่นชั่ง 

5 นายอับดุลเลาะ  ยูโสะ สมาชิก อบต.ม.๑ อับดุลเลาะ  ยูโสะ 

6 นายสะหรี  เหมสลาหมาด สมาชิก อบต.ม.5 สะหรี  เหมสลาหมาด 

7 นายดนัย   อุสนุน สมาชิก อบต.ม.4 ดนัย   อุสนุน 

8 นายอาด า  เหมสลาหมาด สมาชิก อบต.ม.7 อาด า  เหมสลาหมาด 

9 นายเจะหมาน  บุตรา สมาชิก อบต.ม.3 เจะหมาน  บุตรา 

10 นายเอกรตัน์  เระวัง สมาชิก อบต.ม.1 เอกรตัน์  เระวัง 

11 นายวีระ  พรมหมมา สมาชิก อบต.ม.10 วีระ  พรมหมมา 

12 นายยะโกบ  มันเละ สมาชิก อบต.ม.10 ยะโกบ  มันเละ 

13 นายยูนิต  หลีเยาว์ สมาชิก อบต.ม.6 ยูนิต  หลีเยาว์ 

14 นายเอกรัตน์  เหมสลาหมาด สมาชิก อบต.ม.6 เอกรัตน์  เหมสลาหมาด 

15 นายมะอุเส็น  แซะอามา สมาชิก อบต.ม.8 มะอุเส็น  แซะอามา 

16 นายสุริยา  อ ามาลี สมาชิก อบต.ม.2 สุริยา  อ ามาลี 

17 นายสอแหล๊ะ  เศษระน า สมาชิก อบต.ม.9 สอแหล๊ะ  เศษระน า 

18 นายอับดุลเลาะห์  บูเดียะ เลขานุการสภาฯ อับดุลเลาะห์  บูเดียะ 



-2- 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เมื่อสมาชิกมาพร้อมครบองค์ประชุม  นายมาโยน กูเล็ม  ต าแหน่งรองประธานสภา อบต.ควนสตอ ท าหน้าที่
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

   แจ้งสมาชิกลาประชุม 
1. นายประเสริฐ นิยมเดชา 
2. นายกูอิบรอเหม บิสนุม 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุม   มีมติรับรอง 
     รับรอง        จ านวน  17  เสียง 
     งดออกเสียง  จ านวน    1  คน 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายประเสริฐ นิยมเดชา ประธานสภาฯ ลา 

2 นายกูอิบรอเหม บิสนุม สมาชิก อบต.ม.8 ลา 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายมูสา  นาฮัมผล รองนายก อบต. มูสา  นาฮัมผล 
2 นายดนัย  เด่นดารา รองนายก อบต. ดนัย  เด่นดารา 
3 นางสาวยูรีญา  ปิ่นธุรัตน์ เลขานุการนายกฯ สาวยูรีญา  ปิ่นธุรัตน์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางนลินภัสร์  พงษ์วัฒนภัค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นลินภัสร์  พงษ์วัฒนภัค 
2 นายมะหมาดยูนัน ก าเนิดผล นิติกร มะหมาดยูนัน ก าเนิดผล 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
ประธาน     5.1 ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 ดังนี้ 

    สมัยที่ 1 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 
    สมัยที่ 2 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 
    สมัยที่ 3 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 
    สมัยที่ 4 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 
   และสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 
    จ านวน 17 เสียง 
    งดออกเสียง 1 คน 

ประธาน    5.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2563 
    ต่อไปเป็นการเพิ่มเติมแผนส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงการที่จะ 
   เพ่ิมเติมนั้นได้จัดท าเป็นเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่าน 
   ได้รับทราบและได้ศึกษารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว โดยหลักๆแล้วการเพ่ิมเติมแผน 

นั้นต้องพิจารณาว่าเป็นการช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
และต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจ้งรายละเอียดการเพ่ิมเติมแผน 

นักวิเคราะห์นโยบาย   กล่าว ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผน ข้อ 2.2/2 ในกรณีเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
และแผนฯ   ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการรพระราชด าริงานพระราชพิธี รัฐพิธีนโยบายรัฐบาล 
    และนโยบายกระทรวงมหาดไทยในเป็นอ านาจของผู้บริหาร 

1. ส่วนราชการจัดท าบันทึกแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะขอเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ขอเพ่ิมเติมและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารสาวนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

ประธาน    เชิญ นายมูสา นาฮับผล รองนายก อบต.ควนสตอ 
รองนายก กล่าว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มีความจ าเป็นการเพ่ิมเติม 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่ง

การของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 

5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0229/ว7367 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่ อนการปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

3. หนังสืออ าเภอควนโดน ที่ สต.0023.8/ว9 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 
   ทั้งนี้ เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ จึงได้เพ่ิมเติม 
โครงการ กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป 
   โครงการ 1 กิจกรรมที่ขอเพ่ิมเติม 
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าอบต. 
     ระบุในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณจ านวน 90,000 บาท 
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับ เพลิงระบุ ใน

ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณจ านวน 19,000 บาท 
3. โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 

2 ใบ 
ระบุในงบประมาณ 2563-65 งบประมาณ จ านวน 12,800 บาทของ
ทุกปีงบประมาณ 

4. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 1 ชุด 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดใหม่บ้านกลาง 
ระบุในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ จ านวน 30,700 บาท 

5. จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดอิสลาเฮ๊ียะ 
ระบุในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณจ านวน 30,700 บาท 

     ในการนี้ทางคณะผู้บริหารจึงขอเสนอโครงการและกิจรรมเพ่ือให้ทางสภา 
     อบต.ควนสตอ พิจารณาต่อไป 
ประธาน    กล่าว จากท่ีทางคณะผู้บริหารเสนอการเพ่ิมเติมแผนมานั้นมีสมาชิกท่านใดที่ 

ต้องการสอบถามหรือไม่ 
นายสะหรี เหมสลาหมาด  กล่าว เมื่อจากการเพ่ิมเติมแผนในโครงการการจัดซื้อถังเก็บน้ า 
 ส.อบต.ม.5                 ไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ 1,500 ลิตร จ านวน 2 ในนั้นดูแล้วเป็นการจัดซื้อท่ี        
     น้อยไปเมื่อเทียบกับจ านวนหมู่บ้านในต าบลของเรา หรือผู้รับบริการมีแนวทางการ
    จัดการอย่างไร 
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รองนายก   กล่าว การจัดซื้อในครั้งถือเป็นการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 เพ่ือเป็นจุด 
    รับน้ าของประชาชนในฤดูแล้ง 
นายอับดุลเลาะ ยูโส๊ะ  กล่าว ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 เป็นพื้นส่วนใหญ่เป็นเนินสูงในช่วง 
ส.อบต.ม.1   ฤดูแล้งท าให้มีปัญหาเรื่องน้ า หากมีถังน้ าไปตั้งไปเป็นจุดรับน้ านั้นถือได้ว่าเป็น 
    ความต้องการของประชาชน และประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 1 ได้ประโยชน์อย่าง 
    แน่นอนครับ 
ประธาน    มีท่านใด มีข้อสอบถามอีกหรือไม่ จึงขอมติ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
     จ านวน          17 เสียง 
    งดออกเสียง    1   คน 
ประธาน    5.3 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ เรื่องการตั้งบ่อดักไขมัน 
    บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 
    ก่อนมีมตินั้นสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสอบถาม ถึงผลดี ผลเสียของร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ 
    แล้วทางผู้บริหาร หรือ จนท. ที่เก่ียวข้องนั้นได้ตอบข้อสักถามด้วย และต่อไปให้ 
    คณะผู้บริหารได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติ อบต.ควนสตอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
    บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2563 
รองนายก   กล่าว ผู้บริหารขอเสนอ ร่างข้อบัญญัติ อบต.ควนสตอ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
    บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2563  
     ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้าง 
    ใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนหน้าที่จะมีประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
    ท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง 
    ระบายน้ าภายในต าบลเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาคุณภาพของน้ า 
     ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 
    (3) และมาตรา 44 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ 
    เงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา 67 (3) 
    แห่งประราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ 
    มาตรา 71 แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การริหารส่วน 
    ต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
    กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติในตราเป็น 
    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองคก์ารบริหาร 
    ส่วนต าบลนี้ 
นายสะหรี เหมสลาหมาด  กล่าว จากการศึกษารายละเอียดเนื้อหาของร่างข้อบัญญัติฉบับนี้แล้วนั้นถือได้ว่า 
ส.อบต.ม.5   เป็นข้อบัญญัติที่มีประโยชน์ต่อระบบสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบ 
    ที่ก าจัดของเสียก่อนที่ระบายสู่พื้นที่สาธารณะ 
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นายมะอุเส็น แซะอามา  กล่าว การระบายน้ าต่อไปในอนาคตนั้นต้องค านึงถึงเส้นทางระบายน้ าสาธารณะ 
ส.อบต.ม.8      เป็นหลัก หากไม่มีการควบคุมของเสียก่อนแล้วอาจมีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ 
    เส้นทางการระบายน้ าได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ม.8 มีคู่ระบายน้ าอยู่จึงขอให้ดูแลและ 
    ก ากับด้วย 
นายเอกรัฐ เหมสลาหมาด กล่าว เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับในร่างข้อบัญญัติทั้ง 13 ข้อ แล้วเห็นด้วยกับการ 
ส.อบต.ม.6   ออกข้อบัญญัติฉบับนี้มา เนื่องในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 เริ่มมีปัญหาเรื่องการระบายน้ าเสีย 
    ของในพ้ืนที่สาธารณะ 
นายสุริยา อ ามาลี  กล่าว ข้อบังคับในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เป็นข้อความที่ได้ถูกก าหนดมาจากกรมฯ 
ส.อบต.ม.2   หรือ ทาง อบต. ร่างข้อบังคับข้ึนมาเอง 
นิติกร    กล่าว ข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุในร่างข้อบัญญัตินี้ นั้นเป็นการก าหนดมาจาก กรมฯ  
    และขอความร่วมมือจาก อปท. ให้ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นมา เพ่ือบังคับใช้ภายใน 
ประธาน    กล่าว มีสมาชิกมีข้อสงสัย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่จึงขอมติ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ เรื่อง การติดตั้ง 
    บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2563 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การ 
    ส่วนต าบลควนสตอ 
     จ านวน 17 เสียง 
    งดออกเสียง       1   คน 
 
ประธาน    กล่าว 5.4 ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ดังต่อไปนี้ จ านวน 5 รายการ 
    1.ส านักปลัด ขอโอนงบประมาณ 
       1.1 โครงการจัดซื้อถังเก็บน าไฟเบอร์กลาส เป็นเงิน 12,800 บาท 
     1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เป็นเงิน 5,500   บาท 
     1.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ท่อฉีดน้ าดับเพลิง 
           เป็นเงิน 19,000 บาท 
 
    2.กองช่าง 
     2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 17,000 บาท 
    3.กองศึกษา 
     3.1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
           ควนสตอ เป็นเงิน 181,700 บาท 
     จาการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
     ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้ว 
     และจากการตรวจสอบแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ หรือมี 
     การอภิปรายถึงการของบประมาณของแต่ละโครงการหรือไม่ 
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ประธาน      เชิญ นายสุริยา อ ามาลี 
นายสุริยา อ ามาลี  กล่าว การโอนงบประมาณของแต่ละโครงการในครั้งนี้ถือได้เป็นเรื่องที่ส าคัญ  
ส.อบต.ม.2   เป็นอย่างยิ่งในการท างานของเจ้าหน้าที่ ที่ส าคัญประชาชนได้รับประโยชน์และ 
    ปัญหาของประชาชนนั้นได้รับการแก้ไข 
ประธาน    ขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณจ านวน 5 รายการ 
ที่ประชุม   มติอนุมัต ิ จ านวน 16 เสียง 
     งดออกเสียง      2   คน 
ประธาน    กล่าว ต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ านวน 1 รายการ 
     ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
           ข้อความเดิม 
           อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card Reader ) 
    จ านวน 7 ชุดๆละ 700 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card ) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 volts,3 volts และ 1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย 
จัดซื้อตามราคามาตรฐาน ICT ปี 2562 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2 /ว 1248 ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 และตามระเบียบ หนังสือสั่งการและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ( แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี หน้า 111 
 ข้อความใหม ่
 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card Reader ) 
จ านวน 7 ชุด  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ interface แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ ( Smart Card ) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า

ขนาด 5 volts , 3 volts และ 1.8 volts ได้เป็นอย่างน้อย จัดซื้อตาม 
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มาตรฐาน ICT ปี 2562 ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0 8 0 8 .2 /ว  1 5 3 6  ล งวั น ที่  1 9  มี น าค ม  2 5 6 1 ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2561 และตามระเบียบ หนังสือสั่งการและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
( แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป )  
ตามแผนพฒันาท้องถิ่นห้าปี หน้า 111 

    3.ข้อกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2543 หมวด 4 
     ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า 
    ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้มีลักษณะ ปริมาณคุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลง 
    สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธาน    ขอมติ การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ จ านวน 17 เสียง 
     งดออกเสียง      1   คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
ประธาน    กล่าว ปิดประชุม 
      เลิกประชุม 15.30 น. 
 

อับดุลเลาะห์ บูเดียะ 
     (นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ ) 

                                                    เลขานุการ สภา อบต.ควนสตอ 
      จดบันทึกรายงานประชุม 

 
 

   มาโยน  กูเก็ม      
          ( นายมาโยน  กูเก็ม ) 
รองประธานสภาอบต.  ปฏิบัติหน้าที่แทน          
       ประธานสภา อบต.ควนสตอ 
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      -   เสนอคณะกรรการตรวจรายงายการประชุมสภา อบต.ควนสตอ เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2563  ลงวันที่  20 กุมาพันธ์  2563 
 

  อับดุบเลาะห์ บูเดียะ 
                                                                                      ( นายอับดุบเลาะห์ บูเดียะ ) 

             เลานุการสภา อบต.ควนสตอ 
                                                                                     จดบันทึกรายงานประชุม 

  
- คณะกรรมการตรวจรายงายการประชุมได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมแล้วเห็นถูกต้อง เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม  2563 

 
 
 
    ยงยุทธ เศษระน า                               เอกรัตน์ เระวัง                           ยุนิต หลีเยาว์ 
  (นายยงยุทธ เศษระน า)                         (นายเอกรัตน์ เระวัง)                    (นายยุนิต หลีเยาว์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 จึงรับรองและประกาศให้ทราบ 
 
      
       ประเสริฐ  นิยมเดชา 
                                                                       (นายประเสริฐ นิยมเดชา) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ  
 
 

 


